
Från styrelsemötet 12 mars Ljungv 5.
Ordf  Niclas  W  hälsade  nya  ledamoten  Karolina  Fyrsten  och  nye  suppleanten  Andreas
Tillmar  välkomna i styrelsen. Övriga på mötet var Ax (mötessekr.), Anders E, Erik Ö och
från  kart-/stug-kommittén P-I. På ÖOFs hemsida kan du kolla aktuell östgötainfo. Ax och
Niclas W åker på ÖOFs arrangörsträff 14 mars i LOK-gården. Anders E åker på möte för
idrottsföreningar i Ätvidaberg 15 mars i biblioteket. Ax har sågat upp ved åt bastugänget,
bl.a.  björkved  efter  ö.k  med  Baroniets  skogschef  Anders  Åneklint.  Klyvning  sköts  av
bastugänget, med Stig Emmoth i förarsätet, och dom har även röjt av strandkanten och eldat
upp rishögen. Revidering av hygge öster om Vrånghults Grusgrop har utförts på Torpgårds-
kartan.  Träningsbanan i Villahagen  finns fortfarande kvar några dar till.  Några tänkbara
områden för Naturpasset presenterades. Tänkbarast är öster om L Bjän på Humpakartan och
i Stensättersområdet på Spångskogekartan. På tisdagsträningarna kl 17.00 ska det hållas en
kort teori för ungdomarna innan träningen.  I Botorp  har avlopp och infiltration renspolats,
bristerna åtgärdade och redovisats till miljökontoret av Jan-Erik Lundqvist. Miljökontoret svar
kommer i vår/sommar. Digital banritningskurs för intresserade och tisdagsbanläggare hålls i
Botorp söndag 7 april kl 10. Erik Ö och Andreas Tillmar är kursledare. Ritprogram Purple
Pen.  Natt-DM-förberedelserna pågår, hundklubben ska kontaktas, bl.a. om startplats, och på
kartfronten där  håller  Thomas och Rönnbäck i  tömmarna.  Hemsidan  behöver rensas från
gammal och inaktuell info.
Nästa styrelsemöte  torsdag 11:e april kl 17.30 Ljungv 5.

Egna arrangemang: Sö 7 april kl 10 i Botorp, banritningskurs.  Fr 10 maj kl 8-14, Skol-OL
vid Hallaholm.  Fr kväll 30 aug. Natt-DM vid Håckla.

Nya hyggen står som spöregn i backen. P-I har som tidsfördriv hunnit med att reka hygget vid
Vrånghult på Torpgårdskartan, hygget mellan Kisavägen och vägen in till f.d Kohags-stugan
på Spångskogekartan och närmsta hygget väster om Botorp på Botorpskartan. Ett Naturpass-
område ska ´va´ i Stensätterstrakten. Där har många gulmärkta planteringar på hyggen vuxit
upp och blivit till svårlöpt skog. Ska revideras innan Naturpasskartorna trycks i slutet av april.

Botorp uthyrt   On 15 maj kl 10-18 Allé. To 16 maj kväll Scanfil. On 22 maj kl 10-18 Allé. 
Lö 25 maj e.m./kväll Åtvidsfamilj. Må/Ti 27/28 maj kl 10-18 Allé.  Må 3 juni kl 10-18 Allé. 
Må 3 juni kl 18 till Ti 4 juni kl 12, Särskola Allé.  Fr-Sö 21-23 juni Ekenmedl.(midsommar).  
Fr-Sö 5-7 juli, kanotgäng Eksjö.  Sö 14 juli – Sö 21 juli, fransk OL-klubb c/o Marie Morlon. 
Må 12 aug. kl 13-17, SPF Kopparn.

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@hotmail.com    
Hemsida: http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/  

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/   Klubbens lösenord zbv223.
Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59751  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206.

Nästa utgåva av Eken-Nytt utkommer vid nästa månadsskifte.  Manusstopp 5 – 6 da´r  innan.
 Material önskas pr mail till: pelle.torparn39@gmail.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 12406.

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj.

EKEN-NYTT
 April 2019
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VÄLKOMNA  till  vårens  första  tisdagsorientering  9  april  kl  17-18  vid  Biodlarnas  stuga
Gamla Sunneborg, som ligger bortom  Adelsnäs lagård på Kisavägen. 3 banor i betesmarker
(mestadels) med strömlösa elstängsel. / 3,14

Tisdagsbanläggare i vår: 9 april P-I.   16 april Rönnbäck.   23 april J-E L.  Må 29 april Erik.
7 maj Rönnbäck.   14 maj Anders E.      21 maj Ax.      28 maj Niclas W.         4 juni Holger.   
11 juni Rönnbäck.   18 juni Bertil/Stig 

Träningsbanan i Villahagen är under inplockning av Bogren.

Till Skol-OL fr 10 maj i Hallaholm behöver Anders E din hjälp mellan kl 8 och 14. Vv anmäl
dej till Anders om/att du ställer upp. Det är årskurs 3 som har friluftsdag.

Antalet gröna pappers-Eken-Nytt önskar vi minimera. F.n. delar vi ut ett 40-tal. Bladet kan
läsas på hemsidan eller också kommer det på mail. Om du kan, så välj hemsida (helst) eller
mail och meddela Anders E.  Om du inte kan, så får du förstås´bladet´ i brevlådan.  Anders
jagar  också  några  som  ännu  ej  betalat  medlemsavgift.  Ett  själ  är  också  att  Eken-Nytts-
kopiatorn hos P-I sjunger på sista versen. Bladet utkommer t.v. nära intill varje månadsskifte.

Tävlingar i vår: Lö 6 april Kolmården.   Sö 7 april Kolmården.   Lö 13 april IFK Linköping.
Sö 14 april Björkfors.     Må 22 april Tjällmo.    Sö 28 april OK Motala.     On 1 maj Mjölby.
On 8 maj Ljungsbro.  Ti 14 maj Boxholm.  Sö 19 maj DM Sprint Torpa.  Sö 26 maj Matteus.

 Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden. 

För att marknadsföra våra tisdags-OL i Corren under ”idag”, så får man inte längre maila eller
lämna ett papper till lokalkontaret nere vid torget. Nej, nej, man får gå in på ”burken” och
skriva  Östergötland  Events och  sedan  klicka  på  Tipsa  om evenemang  och  fylla  i  om
arrangemanget och skicka in. Corren m.fl. medier hämtar sedan uppgifterna och för in dom på
”idag”-spalten.

SkrytOLle:  -  Innan  jag  skaffade  glasögon,  och  höll  på  med  min  snabbhetsträning  på
elljusspåret, så kunde jag inte skilja på, om jag mötte dom som ”va” på spåret, eller om dom
stod still, eller om jag sprang om dom.

- Vet du vad det är för likhet mellan spermier och Stockholmare..??…???     - Jo, det finns miljontals av dom, men inte månge de blir folk å.


